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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,
otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Fakturę VAT-RR wystawia firma, będąca płatnikiem podatku VAT i nabywająca produkty rolne od rolnika  

A. nie będącego podatnikiem VAT. 

B. płatnika VAT za zasadach ogólnych.  

C. płatnika VAT w formie zryczałtowanej.  

D. sprzedającego produkty jako rolnicza sprzedaż bezpośrednia.  

Zadanie 2. 

Spółka jawna o kapitale własnym wynoszącym 6 000,00 zł planuje podpisać umowę mającą przynieść wysoki 

dochód przy jednoczesnym dużym ryzyku działalności. Udziałowcy chcąc zminimalizować ryzyko utraty 

własnego majątku prywatnego w wyniku bankructwa powinni przekształcić firmę w spółkę 

A. cywilną. 

B. akcyjną.  

C. komandytową. 

D. z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zadanie 3. 

Przedsiębiorca wytwarza podzespoły do maszyn rolniczych w ramach działalności 

A. usługowej. 

B. handlowej. 

C. produkcyjnej. 

D. marketingowej. 

Zadanie 4. 

Koszty budowy nowego budynku biurowego według kosztorysu inwestorskiego wynoszą 350 000,00 zł. 

Firma zgromadziła materiały budowlane o wartości 80 000,00 zł oraz w na ten cel zarezerwowano na koncie 

bankowym kwotę 120 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z kredytu inwestycyjnego. Kwota 

kredytu wyniesie 

A. 100 000,00 zł 

B. 150 000,00 zł 

C. 200 000,00 zł 

D. 250 000,00 zł 

Zadanie 5. 

Najlepszą formą sfinansowania przez firmę nowego samochodu ciężarowego będzie kredyt 

A. kupiecki. 

B. hipoteczny. 

C. inwestycyjny. 

D. w rachunku bieżącym. 
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Zadanie 6. 

Firma sprzedająca środki weterynaryjne zamierza zaproponować rolnikom usługi w zakresie podstawowych 

szczepień i zabiegów pielęgnacyjnych dla trzody chlewnej. Najlepszym kandydatem na pracownika w tym 

przypadku będzie osoba posiadająca kwalifikacje technika  

A. rolnika. 

B. handlowca. 

C. weterynarii. 

D. agrobiznesu.    

Zadanie 7. 

Kierownik podejmuje decyzje bez udziału pracowników. Wyznacza im precyzyjnie zadania oraz sposób 

ich realizacji. Który styl kierowania zespołem stosuje ten kierownik? 

A. Normatywny. 

B. Konsultacyjny. 

C. Autokratyczny. 

D. Demokratyczny. 

Zadanie 8. 

Znana działająca na terenie całego kraju w sektorze rolnym firma ubezpieczeniowa zamierza wypromować 

nowy typ ubezpieczenia maszyn rolniczych od ognia i zdarzeń losowych. Najlepszą formą promocji tego 

ubezpieczenia będzie  

A. reklama w telewizji. 

B. stoisko na dożynkach. 

C. reklama w prasie lokalnej.  

D. rozdawanie ulotek na ulicach miast. 

Zadanie 9. 

Producent słodyczy zamierza wprowadzić do produkcji nowy produkt. Dział zaopatrzenia obliczy i zamówi 

potrzebne surowce korzystając z planowanej wielkości produkcji i   

A. receptury produktu. 

B. kosztorysu produktu.  

C. dokumentacji technicznej. 

D. dokumentacji technologicznej.  

Zadanie 10. 

Rysunek przedstawia tuszkę 

A. gęsi. 

B. kaczki. 

C. indyka. 

D. kurczaka. 
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Zadanie 11. 

Tyndalizacja jest procesem utrwalania termicznego żywności. Polega ona  

A. na pasteryzacji produktów mięsnych w słoikach. 

B. na sterylizacji produktów w specjalnych urządzeniach. 

C. na długotrwałym gotowaniu produktów w temperaturach niższych 70ºC. 

D. na 2 - 3 krotnej pasteryzacji przeprowadzanej w odstępach 1 - 3-dniowych. 

Zadanie 12. 

Produkcja sera białego (twarogu) odbywa się poprzez ogrzanie mleka 

A. surowego. 

B. w proszku. 

C. skwaszonego. 

D. zagęszczonego. 

Zadanie 13. 

Fizyczną metodą utrwalania żywności jest  

A. peklowanie. 

B. kiszenie.  

C. mrożenie. 

D. wędzenie. 

Zadanie 14. 

Producent surówek produkuje dziennie 2 000 kg surówek. Produkty pakowane są w pojemniki 0,5 kg. Firma 

pracuje 24 dni w miesiącu. Ile szt. pojemników należy zakupić aby zapewnić ciągłość produkcji? 

A. 24 000 szt. 

B. 48 000 szt. 

C. 72 000 szt. 

D. 96 000 szt. 

Zadanie 15. 

Rysunek przedstawia 

A. wirówkę do mleka. 

B. wyciskarkę do soku. 

C. drylownicę do wiśni. 

D. wilka do mielenia mięsa. 
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Zadanie 16. 

Metodą utrwalania mleka polegającą na ogrzaniu produktu do temperatury nieprzekraczającej 100°C jest 

A. pasteryzacja. 

B. normalizacja. 

C. homogenizacja. 

D. sterylizacja UHT. 

Zadanie 17. 

Ziemniak przeznaczony do produkcji krochmalu powinien się charakteryzować dużą zawartością  

A. białka. 

B. skrobi. 

C. sacharozy. 

D. suchej masy. 

Zadanie 18. 

Produktem ubocznym przy produkcji cukru są  

A. otręby. 

B. wywary.  

C. makuchy. 

D. wysłodki. 

Zadanie 19. 

Sprzedawca stwierdził, iż dla części towaru zakończył się termin przydatności do spożycia. W związku z tym 

należy  

A. obniżyć cenę towaru. 

B. wycofać towar ze sprzedaży. 

C. poinformować o tym SANEPID. 

D. informować kupujących o tym fakcie. 

Zadanie 20. 

W zakładach przetwórstwa spożywczego badania sanitarno-epidemiologiczne 

A. muszą mieć wszyscy pracownicy. 

B. są nieobowiązkowe dla pracowników. 

C. są obowiązkowe tylko dla kadry kierowniczej. 

D. są obowiązkowe dla pracowników mających kontakt z żywnością. 

Zadanie 21. 

Zestaw procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę produkcji, zapobieganie 

wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych, ale także zmienności cech produktów. 

Definicja dotyczy  

A. Dobrej Praktyki Higienicznej. 

B. Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 

C. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

D. Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. 
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Zadanie 22. 

Spółka z o.o. musi sporządzić bilans majątku oraz rachunek zysków i strat na dzień  

A. 1 stycznia. 

B. 30 czerwca. 

C. 1 lipca. 

D. 31 grudnia. 

Zadanie 23. 

Przedsiębiorca wystawił fakturę sprzedaży. Kopia dokumentu powinna zostać przekazana 

A. odbiorcy towaru. 

B. Urzędowi Skarbowemu. 

C. księgowej w firmie wystawcy. 

D. firmie transportowej przewożącej towar.  

Zadanie 24. 

Do kapitałów obcych długoterminowych zalicza się 

A. kredyt obrotowy. 

B. kredyt inwestycyjny.  

C. zobowiązania podatkowe. 

D. zobowiązania wobec dostawców. 

Zadanie 25. 

W drodze spisu z natury inwentaryzuje się 

A. środki pieniężne w kasie. 

B. należności od pracowników. 

C. zobowiązania publicznoprawne. 

D. środki pieniężne na rachunku bankowym. 

Zadanie 26. 

Podczas awarii instalacji elektrycznej rozmrożeniu uległa zamrażarka z towarem. Straty te zakwalifikowane 

zostaną jako 

A. naturalne. 

B. zawinione. 

C. niezawinione. 

D. systematyczne. 

Zadanie 27 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niedobór towarów na kwotę 1 200,00 zł. Właściciel 

firmy ustalił limit ubytków naturalnych na 0,5%. Ile wynosi różnica między ustalonym przez właściciela 

limitem, a faktycznie stwierdzonym niedoborem, jeżeli sprzedaż wynosiła 400 000,00 zł? 

A. 80,00 zł 

B. 800,00 zł 

C. 1 000,00 zł 

D. 1 200,00 zł 
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Zadanie 28. 

Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100 000,00 zł. Przewidywany okres użytkowania wynosi 20 lat. 

Ile wynosiła będzie wartość tego środka trwałego po 10 latach? 

A. 40 000,00 zł 

B. 50 000,00 zł 

C. 60 000,00 zł  

D. 70 000,00 zł 

Zadanie 29. 

Ile wynosi stopa amortyzacji rocznej zestawu komputerowego, którego okres użytkowania jest przewidziany 

na 4 lata? 

A. 10% 

B. 15% 

C. 20% 

D. 25% 

Zadanie 30. 

Które z kont księgowych jest kontem wynikowym? 

A. Kasa. 

B. Towary. 

C. Sprzedaż towarów. 

D. Rachunek bieżący. 

Zadanie 31. 

Niezamortyzowaną wartość początkową sprzedanego środka trwałego zalicza się do 

A. pozostałych kosztów operacyjnych. 

B. pozostałych przychodów operacyjnych. 

C. kosztów podstawowej działalności operacyjnej. 

D. przychodów z podstawowej działalności operacyjnej. 

Zadanie 32. 

Która operacja gospodarcza spowoduje zwiększenie sumy bilansowej? 

A. Wypłacono z kasy pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów. 

B. Zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę zobowiązań wobec pracowników. 

C. Zakupiono i przyjęto do używania środek trwały, za który zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 

D. Zwrócono do dostawcy przed zapłatą część zakupionych materiałów w związku z uznaną reklamacją. 
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Zadanie 33. 

Wskaźnik rentowności 
netto sprzedaży 

Spółka 1. Spółka 2. Spółka 3. Spółka 4. 

4,2% 3,6% 2,8% 4,5% 

W tabeli przedstawiono wskaźniki rentowności netto sprzedaży czterech spółek branży mleczarskiej. 

Która spółka osiągnęła najwyższą efektywność sprzedaży? 

A. Spółka 1. 

B. Spółka 2. 

C. Spółka 3. 

D. Spółka 4. 

Zadanie 34. 

Przedsiębiorca zakupił nowy program księgowy. Środki finansowe przeznaczone na ten cel obciążą koszty 

A. zarządu. 

B. finansowe. 

C. działalności handlowej. 

D. działalności podstawowej.  

Zadanie 35. 
Miesięczne koszty firmy 

Rodzaj kosztów  Wielkość kosztów  
[zł] 

Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych  15 000,00 

Koszty wynagrodzeń pracowników biurowych 
i zarządu  

7 000,00 

Koszty materiałów i surowców  10 000,00 

Koszty paliw i energii wykorzystanej w produkcji  3 000,00 

Koszty paliw i energii wykorzystanej w biurach  600,00 

Koszty usług obcych – naprawa maszyn 
produkcyjnych 

3 000,00 

Korzystając z danych przedstawionych w tabeli oblicz wielkość kosztów bezpośrednich w tej firmie. 

A. 11 000,00 zł 

B. 21 000,00 zł 

C. 31 000,00 zł 

D. 41 000,00 zł 

Zadanie 36. 

Składnikiem ubezpieczenia społecznego pracownika, które w całości pokrywane jest przez pracodawcę jest 

składka na ubezpieczenie  

A. rentowe. 

B. emerytalne. 

C. chorobowe. 

D. wypadkowe. 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 9 z 9 

Zadanie 37. 

Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz prowizję od sprzedaży w wysokości 2%. 

Ile wyniesie wynagrodzenie pracownika jeżeli stała część wynagrodzenia wynosi 2 150,00 zł, a sprzedaż 

wynosiła 50 000,00 zł?  

A. 2 150,00 zł 

B. 2 650,00 zł 

C. 3 150,00 zł 

D. 3 650,00 zł 

Zadanie 38. 

Firma usługowa prowadzi działalność w zakresie kompleksowej chemicznej ochrony roślin. W celu 

zminimalizowania finansowych skutków błędów z winy pracowników podczas zabiegów właściciel powinien 

rozważyć zakup ubezpieczenia    

A. agrocasco. 

B. odpowiedzialności cywilnej. 

C. od ognia i innych zdarzeń losowych.  

D. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Zadanie 39. 

Przedsiębiorca zamierza zmienić formę opodatkowania podatku dochodowego z karty podatkowej na zasady 

ogólne (książka przychodów i rozchodów). Do którego stycznia danego roku powinien to zgłosić do 

Urzędu Skarbowego? 

A. Do 10. stycznia. 

B. Do 15. stycznia. 

C. Do 20. stycznia. 

D. Do 25. stycznia. 

Zadanie 40. 

Program komputerowy do ewidencji przychodów i rozchodów musi posiadać możliwość sporządzenia 

comiesięcznej deklaracji 

A. VAT – 7 

B. VAT – Z 

C. JPK_VAT 

D. VAT – UE 
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